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1. Introdução 

Este documento descreve qual o procedimento para o técnico localizar os arquivos 

necessários para a instalação do PAF-ECF e também como realizar a instalação. 

2. Arquivos Necessários e sua Localização 

Nesta seção, estão especificados os arquivos necessários para a instalação ser efetuada. 

Os arquivos se encontram no site da conquest na parte de downloads. 

 

PAF 3.2.rar 

Paf_integracao.rar 

SQLNativeCliente.rar 

3. Atualização do Banco de dados e ODBC 

Nesta seção, esta especificado como o técnico ira atualiza o banco de dados do cliente para 
poder ser feita a instalação do paf. 

3.1 Arquivos necessários. 

Para que o banco de dados do cliente seja atualiza será necessários os arquivos que se 
encontra no Paf_integracao.rar, que são os listados a seguir. 

1- Integracao.sql 

2- Gatilhos.sql 

3.2 Como Atualiza o banco de dados. 

Para atualiza o banco de dados o técnico terá que ter o SQL STUDIO instalado na maquina, 
é recomendado que o processo seja realizado no servidor e que também que ninguém 
esteja utilizando o sistema. 

Primeiro é recomendável que atualiza o singem ou o outro sistema do cliente, após isso 
clique 2x no arquivo chamado Integracao.sql , uma nova janela vai ser aberta dentro do 
STUDIO com uma sql , que ira criar os campos necessários para o paf, após abrir a sql 
execute a mesma. 

O segundo passo é executar o arquivo Gatilhos.sql. 

Depois desses dois procedimentos o banco estará  habilitado para receber as informações 
do paf. 

3.3 Criar ODBC Nova do tipo SQL NATIVE CLIENT. 

Para o paf funcionar corretamente o técnico precisa criar uma ODBC do tipo SQL NATIVE 
CLIENT. 

Se por acaso no cliente não existe esse tipo de ODBC, será necessário baixar do site o 
arquivo com o nome SQLNATIVECLIENT.RAR 
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4. Instalação do PAF 

Nesta seção, esta sendo informado passo a passo como instalar o paf no cliente. 

4.1 Arquivos necessários. 

Para que o paf seja instalado o técnico ire necessitar do arquivo PAF 3.2.RAR 

4.2 Como instalar o PAF. 

Para instalar o PAF o técnico precisa extrair o arquivo PAF 3.2.rar para a unidade C, então o 
caminho ira ficar “c:\paf 3.2” 

 

5. Como Configurar e Integrar o PAF. 

Essa seção apresenta como localizar ECF e habilitar o seu uso no PAF.  

 

5.1 Como identificar a ECF 

Para identificar a ECF, precisa abrir o arquivo chamado GWCONFIG.EXE, clicar no 
checkbox “Criar Arquivo Ini Configurado no sistema”, após isso será aberta uma janela e 
você ira escolher o arquivo chamado Gerconwin.ini que se encontra na pasta do PAF. 

Após isso o botão “Identificar e ativar ecf” vai estar habilitado, após clicar no mesmo o 
sistema tentara localizar a impressora, se localizar vai estar habilitado um botão abaixo com 
o nome “Criar” com um ícone verde, após clica-lo vai abrir uma janela com os dados da 
Softhouse ( BRAVIL ), então você clicar em Ok e depois ok novamente 

5.2 Como Preencher os dados da empresa 

Após ter identificado a ECF você ira clicar no botão chamado “EMPRESA” para preencher 
os dados do cliente que estão iguais com o site da bravil. Abrir o site 
www.revendas.bravil.com.br, e solicitar o usuário e senha pelo mais comunicador. 

No site vai ser possível ver os dados do cliente, copiar e colocar nos campos necessários do 
botão EMPRESA. 

5.3 Como Integrar 

Após ter preenchido os dados da empresa, você ira clicar no botão “INTEGRACAO” uma 
janela ira abrir, então você terá que colocar o nome da ODBC no campo chamado 
“Caminho/nome/alias” e clicar no botão chamado TESTAR CONEXAO. Após clicar no botão 
ele ira permitir você clicar no botão chamado “AVANCAR” ao clicar nele ira abrir uma outra 
janela para ser feita a integração. O sistema ira pergunta se você deseja integrar o banco de 
dados com o cupom fiscal , escolher  a opção sim , após isso ira abrir uma janela então você 
ira clicar em cancelar , depois os sistema ira pergunta se você deseja reiniciar as 
configurações, clique na opção NÃO REINCIAR, o sistema ira abrir uma janela com os 
campos só precisa clicar nos dos campos no top da janela e depois clicar em avançar, fazer 
esse procedimento no resto das janelas que iram ser abertas e no final  finalizar. 

Com isso o sistema estará instalado e apto a funcionar, precisando somente de algumas 
configurações para funcionar ao gosto do cliente. 

 

http://www.revendas.bravil.com.br/

